
 

 

 

 

 

 جملس مندويب

 احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر

 
 

 أأنطاليا، تركيا

 2017ترشين الثاين/ نومفرب  10-11

 

 

 مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة
 
 
 
 

 مرشوع قرار

 

 

 

عداد  وثيقة من ا 

 
 اللجنة ادلولية للصليب الأمحر 

 والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر
 ابلتشاور مع امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر

 
 
 
 

 2017متوز/يوليو  14جنيف، 

 
 
 

  

AR 
X.XCD/17/DR 

 األصل: إنجليزي
 مشروع



CD/17/DRX.X   2 

 مرشوع قرار

 

 مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة

 

ن  جملس املندوبني، ا 

 
ذ زاء يساوره قلق معيق ا  ل نسانية الأخرى، والأزمات ا ،ارث الطبيعيةو الاحتياجات ال نسانية املزتايدة النامجة عن الزناعات املسلحة، والك ا 

ىل الناس واجملمتعات لجات ال نسانية واملوارد املتاحة أ خذة يف الاتساع بني الاحتيابوجود جفوة  يُقر  و  لية اليت ختدهما احلركة امل لوصول ا 

 ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة(،

 

فها كام يه حمددة يف نظاهما الأسايس، أأل ويه "تدارك معاانة البرش وختفي  ،احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر رساةل يؤكدوا ذ 

نسان، وخباصة يف أأوقات الزناع املسلح وحالت الطوارئ الأخرى، والعمل عىل يف مجيع الأحوال، وحامية احلياة والصحة وضامن احرتام ا ل 

الوقاية من املرض وتعزيز الصحة والرعاية الاجامتعية، والتشجيع عىل اخلدمة الطوعية واس تعداد أأعضاء احلركة ادلامئ للمساعدة والشعور 

ىل حاميهتا ومساعدهتا.  "العاملي ابلتضامن جتاه مجيع املتاجني ا 

 

مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة، وما ارتبط هبا من بشأأن  2017و 2016 عايم طوالابملشاورات اليت عقدت وا ذ يرحب 

أأعامل، وحييط علامً بنتاجئ اس تطالع أ راء امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )امجلعيات الوطنية( ذي الصةل اذلي أأجرته 

 الأمحر والهالل الأمحر )اللجنة ادلولية( والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد ادلويل(، اللجنة ادلولية للصليب

 
نه ل حيظى ابلأولوية الاكفية  منوا ذ يعرب عن قلقه  أأنه ابلرمغ من أأن حشد املوارد يشلك أأولوية مرتفعة بني بعض مكوانت احلركة، فا 

ماكانهتا الاكمةل يف جمال حشد املوارد لعملها ادلاخيل والعامليعند مكوانت أأخرى، ومن   ،أأن احلركة ل حتقق ا 

 
كيد عىليكر  وا ذ   ،احلركة بني مكوانت واصلتال من أأنشطة  بهوما يتعلق مجع التربعات لتعاون يف جمال ل وفع ال  متسقاتباع هنج أأمهية  ر التأأ

 تعزيز قدرهتا عىل حشد املوارد،يف مواصةل بدمع امجلعيات الوطنية  الالزتامعىل  انت احلركةمجيع مكو محلمهية وأأ 

 

ملتنامية يف جمال حشد ابملنافسة ا ويُقر  معلية املقارنة املرجعية العاملية يف جمال مجع التربعات اليت أأجريت مع مكوانت احلركة، يالحظ وا ذ 

يراداهتا وحصهتا يف سوق مج ويعرتفاملوارد عىل املس تويني امليل والعاملي،  ع التربعات بأأنه يف الوقت اذلي تزيد فيه املنظامت الأخرى من ا 

ىل أأن احلركة ل تفعل ذكل ن البياانت اجملموعة تشري ا   ،من القطاعني العام واخلاص، فا 

 

براز التحدايت املواهجة يف معلية حشد املوارد عىل املس تويني امليل أأنه قد جرى  وا ذ يالحظ املندوبني السابقة،  والعاملي يف قرارات جمالسا 

جراءات معلية ىل درجة أأصبحت تس تدعي اختاذ ا   ،وأأن هذه التحدايت ابتت تزداد حدة، كام هو مبني أأدانه، ا 

 

ويل للمس تجيبني  واتمتزيد من ادلمعاملتقدمي يف جمال ابلهامتم اذلي أأبداه اجملمتع ال نساين برمته والالزتامات اليت قطعها  وا ذ حييط علًما

 ،املليني والوطنيني وتعميق وتوس يع قاعدة موارد العمل ال نساين
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ر  نسانية 2015جمللس املندوبني لعام  1ابلقرار رمق وا ذ يُذك  : "تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة: حتسني الاس تجابة ال 

افس، أأي املعمتد بني مكوانت احلركة حلشد املوارد عىل التاكمل ل عىل التنللحركة" وتوصيته البالغة الأمهية برضورة "أأن يستند اتهنج 

 تفادي التنافس بني مكوانت احلركة"،

 

 2015جمللس املندوبني لعام  2ابلقرار رمق  رويذك   ،عىل نطاق احلركة شد املواردحل مبادئ  انت احلركة بوضعاهامتم مكووا ذ يؤكد 

بداء ما لها من رايدة جامعية من أأجل زايكوانت احلركة مب ]جملس املندوبني[ ينيط" أأن اليت تنص عىل همن منطوق 6لفقرة رمق ابو دة ا 

ماكنيات احلركة يف مجع التربعات  مسار شامل حتاد ادلويل امليض يفالاكة اجليدة، ويناشد اللجنة ادلولية وايف جو من التعاون والرش  ا 

عداد مبادئ  مع  2017املندوبني يف عام  حلشد املوارد عىل صعيد احلركة، جيري عرضها عىل جملسامجلعيات الوطنية حنو ا 

 "،عامتدهال

 
بغية  ،العامليو  ن امليليعىل الصعيدحشد املوارد املشرتكة بشأأن  رؤيهتاتطوير وتعزيز احلركة ومكوانهتا  تواصلأأمهية أأن  وا ذ يؤكد عىل

جياد مناذج للتعاون  عىل  اهتزايدة قدر ن ضامن متكني احلركة ومكوانهتا مبغية و  ،من خاللها جتنب املنافسة فامي بني مكوانت احلركة يتس ىنا 

 ،تلبية الاحتياجات ال نسانية املزتايدة

 
كيدوا ذ  وس ياساهتا احئ احلركة وبلو ابملبادئ الأساس ية يف مجيع الأوقات  ابلتقيدمكوانت احلركة مجيع عاتق الواقع عىل واجب ال يعيد تأأ

 شارة وعرضها،ل اويف اس تخدام  يف عالقاهتا ابلرشاكء اخلارجيني مبا يف ذكل مجع التربعات، وذكل –يف مجيع أأنشطها  وقواعدها

 
الرئيس ية،  اومسؤولياهتكة ملكوانت احلر وادلس تورية  التعاهدية والتفويضاتاحلركة،  اعلهي اتفقت اليتلتنس يق اطر أأ يضع يف اعتباره وا ذ 

ىل  الطموحعىل  يؤكدو   ،ادهمختاليت  لأفراد واجملمتعاتا لصاحل بأأكرب قدر حشد املواردعىل  هتاتعزيز قدر امجلاعي للحركة ومكوانهتا ا 

 
قدرات  منيةت قدرهتا عىل ماملسؤولية عن زايدة قدرهتا عىل مجع التربعات، وأأن تدمع مكوانت احلركة  تتحملأأن أأمهية  وا ذ يشدد عىل

كيدامجلعيات الوطنية،  يراداهتاالزتام احلركة ابلعمل مًعا بغية زايدة  ويعيد تأأ ن ابلقدر الاكيف  ا   سانية املزتايدة؛لتلبية الاحتياجات ال 

 
متد  -1 كة عىل مكوانت احلر  مجيع ويشجعالقرار، ذا هب امللحقة ونواجتها املس هتدفة، بصيغهتا مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركةيع

 ؛فردية وجامعية حلشد املواردالامتثال لهذه املبادئ فامي تبذهل من هجود 

ىل يدعو  -2 تسق مع الزتاهما الفردي وامجلاعي جتاه مجع التربعات بطريقة ت  صياغةامجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ا 

 .1يف امللحق  املذكورةمبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة 

ىل  -3 لنحو املذكور يف ، عىل اعاملي مجلع التربعات مركز ل نشاء معاً العمل امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية يطلب ا 

نشاء صندوق  ،وادلروس املس تفادة يف جمال مجع التربعات أأفضل املامرساتالبياانت و وتبادل  مجعتشمل أأنشطته ، 2امللحق   حافزوا 

يالءاحلركة  يدمع مكوانتع التربعات مجل ىل الأ  يف ا  ليل حم م للسوق حت ولوية لالسترامر الاسرتاتيجي يف مجع التربعات استناًدا ا 

 والبياانت؛

ىل جملس املندوبني لعام تقدمي تقرير  مكوانت احلركة من يطلب -4  مجع التربعاتة يف جمال املرز وال جنازات بشأأن التقدم 2019ا 

نشاءوبشأأن وفقًا ملبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة،  ن الاسترامر واضطالعه بأأنشطته، وبشأأ املركز العاملي مجلع التربعات  ا 

 مجع التربعات. يف جمالامجلعيات الوطنية  قدرات تمنية الاسرتاتيجي يف

 


